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Informació    
1. Localització del circuit1. Localització del circuit1. Localització del circuit1. Localització del circuit 
 

 
 
 
 

Zona de circuit de curses 

 
 

Banys i dutxes 

 
 

Accés a banys i dutxes 

  
Lliurament de dorsals, pòdium i punts de trobada dels centres 

 



 

 
 

2. Lliurament de dorsals i xips (carreres competitives)2. Lliurament de dorsals i xips (carreres competitives)2. Lliurament de dorsals i xips (carreres competitives)2. Lliurament de dorsals i xips (carreres competitives) 
 
Els dorsals i els xips es lliuraran a partir de les 9 h a la zona d’informació de l’UJI que 
estarà situada al costat del circuit de competició. Un representant de cada centre 
serà l’encarregat de recollir-los i repartir-los entre els estudiants que participen en les 
carreres competitives. Cada persona tindrà associat un dorsal i un xip. 
 
3. Devolució de xips3. Devolució de xips3. Devolució de xips3. Devolució de xips 
 
La devolució de xips és obligatòria per part de tots els corredors i corredores i es 
realitzarà en una zona habilitada al costat de la meta. 
 
Els xips van associats al nom de la persona i dorsal, per tant l’organització, una 
vegada acabada la competició, detectarà quines persones no han tornat el xip i 
n’informarà el centre corresponent, que serà l’encarregat d’abonar la quantitat 
corresponent del xip o xips perduts. 
 
4. Punts de trobada per als centres de secundària4. Punts de trobada per als centres de secundària4. Punts de trobada per als centres de secundària4. Punts de trobada per als centres de secundària 
 
Per tal que els centres estiguen ubicats i que puguen deixar les bosses i material 
esportiu, cada centre tindrà habilitat un box o zona amb el seu nom. 
 
5. Horaris i distàncies5. Horaris i distàncies5. Horaris i distàncies5. Horaris i distàncies 
 

8. COMPETICIÓ I HORARIS 

Categoria promoció BATXILLERAT Prova mixta: distància aproximada 2 km a les 10.00 h 

Categoria promoció ESO Prova mixta: distància aproximada 2 km a les 10.25 h 

Categoria ESO (tercer i quart curs) 
Prova femenina: distància aproximada 1 km a les 10.50 h 

Prova masculina: distància aproximada 2 km a les 11.15 h 

Categoria batxillerat 
Prova femenina: distància aproximada 2 km a les 11.40 h 

Prova masculina: distància aproximada 4 km a les 12.05 h 

 
6. Avituallament6. Avituallament6. Avituallament6. Avituallament 
 
Hi haurà aigua per als participants a la finalització de les diferents curses. 
 
7. Lliurament de premis7. Lliurament de premis7. Lliurament de premis7. Lliurament de premis 
 
El lliurament de premis de les curses dels centres de secundària es durà a terme al 
voltant de les 12.45 hores al pavelló poliesportiu. 
 
Es donaran trofeus als tres primers corredors o corredores classificades en les 
categories d’ESO i batxillerat (els trofeus són una donació del Patronat d’Esports de 
Castelló). 
 



 

 
 

També es donaran sis premis als sis primers centres classificats tenint en compte la 
classificació conjunta de totes les categories i sexes: 
 
Premis als centres: 
 
1r centre classificat:  300 euros (IVA inclòs) en material esportiu 
2n centre classificat:  250 euros (IVA inclòs) en material esportiu 
3r centre classificat: 200 euros (IVA inclòs) en material esportiu 
4t centre classificat:  150 euros (IVA inclòs) en material esportiu 
5è centre classificat:  100 euros (IVA inclòs) en material esportiu 
6è centre classificat:  50 euros (IVA inclòs) en material esportiu 

 
A més, es realitzarà un sorteig de material UJI entre les persones participants en totes 
les competicions, tant competitives com de promoció. El material es donarà 
personalment a la persona que resulte premiada, i en el cas que no estiga present, es 
tornarà a sortejar el mateix obsequi. 
 
8. Normativa de classificació per centres8. Normativa de classificació per centres8. Normativa de classificació per centres8. Normativa de classificació per centres 
 
La classificació final per centres es calcula de la següent manera: 
 
Cada corredor sumarà per al seu centre els mateixos punts que el nombre del seu 
ordre d'arribada a meta, és a dir, el primer classificat sumarà 1 punt, el segon 
classificat sumarà 2 punts, i així successivament fins a l’últim. 
 
Si un institut no competeix amb 12 corredors, cada corredor fins a arribar a aquesta 
xifra sumarà per al seu institut tants punts com el nombre màxim d’esportistes 
possibles. El mateix succeeix si competeix amb 12 corredors però algun d'ells no 
acaba la carrera. Si un institut no presenta cap corredor en una categoria, sumarà el 
màxim de punts possibles multiplicat per deu. 
 
Després de cada prova se sumaran a cada centre els punts aconseguits pels seus 
corredors. 
 
De la suma de tots els punts obtinguts en les quatre categories de competició es 
confeccionarà la classificació final. El centre amb menys punts obtinguts serà el 
primer classificat, el segon amb menys punts obtinguts serà el segon classificat, i així 
successivament. 
 
El sistema de classificació està pensat per a premiar els centres que més participen. 



 

 
 

 
Exemple Exemple Exemple Exemple amb la participació real de 2018amb la participació real de 2018amb la participació real de 2018amb la participació real de 2018:::: 
 
Centres participants: 14 
Màxim possible de participants per categoria: 140 esportistes 
Punts aplicats per esportista en el cas de no arribar a 10 inscrits per categoria: 140 
punts 
Punts aplicats si un centre no participa en una categoria: 1400 punts 
 
Els tres primers corredors classificats en cada categoria rebran trofeu o medalla 
acreditativa. 
 
Els sis primers centres classificats rebran els premis establits per l'organització. 
 
9. Assistència mèdica9. Assistència mèdica9. Assistència mèdica9. Assistència mèdica 
 
Hi haurà una ambulància medicalitzada en el lloc de la competició. 
 

 


